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Bakgrund 
Ekoll AB har på uppdrag av Tyréns AB gjort en naturvärdesinventering (NVI) samt en 
ekosystemtjänstanalys av Sunnanå 5:16 (figur 1) som ska ligga till grund för framtagande av 
detaljplan för fastigheten. Målet är att belysa de ekologiska värdena. Denna rapport består av två 
huvuddelar, först redovisas resultaten från naturvärdesinventeringen och sist i rapporten 
redovisas ekosystemtjänstanalysen.  

 

Det undersökta planområdet är ca 10,5 ha stort och utgörs framför allt av odlad mark omgiven 
av motorvägar i norr och öster (figur 1). I väster står en gammal pileallé som gränsar av 
fastigheten mot en tomt där det i dagsläget byggs ett lager. I söder ligger för närvarande växthus. 
I västra delen ligger en mindre bevattningsdamm. Enligt historiska kartor (1940) har NVI- 
området varit odlad mark. På kartor från 2001 kan man se att dammen ännu inte var grävd, utan 
denna syns först på kartan från 2007. 

 

 

Figur 1. Karta med gränser (rosa) för detaljplanerat område som inventerades.    
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Naturvärdesinventering 

Syfte med en naturvärdesinventering 
Syftet med en NVI är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av 
positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och bedöma områdets 
naturvärden. NVI omfattar varken konsekvensbedömning, bedömning av framtida naturvärde 
eller ekosystemtjänster. En NVI ger därför inget direkt svar kring exploateringskänslighet eller 
utvecklingspotential. Däremot utgör den ett viktigt underlag. 

Naturvärdet bedöms enligt fyra naturvärdesklasser (grad av naturvärde): 

• Naturvärdesklass 1 – Högsta naturvärde (störst positiv betydelse för biologisk mångfald) 

• Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde (stor positiv betydelse för biologisk mångfald) 

• Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde (påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald) 

• Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde (viss positiv betydelse för biologisk mångfald) 

Naturvärdet bedöms med hjälp av en kombination av bedömningsgrunderna ”art” och ”biotop” 
och avser den biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd och vilka kvaliteter en biotop har. 
Bedömningen baseras på en fältinventering av biotoper samt funna arter men även på tidigare 
rapporter på t ex Artportalen och Trädportalen. 

 I bedömningen ”art” ingår bland annat naturvårdsarter och artrikedom (artantal eller 
artdiversitet). Enligt Artdatabanken (https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologisk-
mangfald/naturvardsarter/) är naturvårdsarter ”ett samlingsbegrepp för arter som behöver 
uppmärksammas inom naturvården; arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva 
vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett 
naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter och sådana som är listade i 
EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (sådana som har en 
stor andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen).”  

Bedömningsgrunden ”biotop” baseras på kvalitet på biotopen dvs biotopens betydelse för den 
biologiska mångfalden samt sällsynthet och generell hotbild. Här tittar man på förekomst av 
nyckelarter (arter med generellt stor positiv eller negativ betydelse för biologisk mångfald), 
naturlighet, störningsregimer, strukturer och element, kontinuitet, abiotiska förutsättningar 
(speciella lokalklimat och livsmiljöer) samt läge, storlek och form (t ex småskalighet och variation 
i odlingslandskapet). Vid bedömningen tar man också hänsyn till hur sällsynt och hotad biotopen 
är regionalt och nationellt. Fältinventeringen vid en NVI ska i Skåne utföras under perioden 1 
april till 30 november. 
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Metodik 

Förarbete 
Inför fältbesöket inhämtades information om området på Naturvårdsverket (Kartverktyg skyddad 
Natur), Länsstyrelsen i Skånes webbGIS samt Artportalen och Trädportalen (2019-03-04, period 
2000 till 2019). Det fanns inga rapporterade fynd på fastigheten Sunnanå 5:16. Däremot finns en 
del i närområdet som kan vara relevanta att redovisa och eftersökas om de potentiellt kan finnas i 
området och därmed kan påverka naturvärdesbedömningen av området.  

 

Skyddade/värdefulla områden 

Planområdet ligger inom områden med förbud mot markavvattning (4 § Förordning (1998:1388) 
om vattenverksamhet mm) vilket gäller för hela Skåne. Inga andra formella skydd gäller för 
området. Det aktuella området består till största delen av odlad mark. 

 

Fauna och flora rapporterat på Artportalen samt Trädportalen 

Det fanns inga fynd rapporterade inom planområdet. I området norr om motorvägen finns en del 
rödlistade fåglar rapporterade och väster om planområdet finns fynd av fladdermöss samt ätlig 
groda. 

 

Fauna och flora enligt muntliga källor 

Enligt miljöstrateg Johan Rönnborg, Burlövs kommun, ska bl a pungmes och gök ha observerats 
i anslutning till området.  

 

Fältinventering 
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt svensk standard SS199000:2014 med 
detaljeringsgrad ”medel”, vilket innebär att minsta kartlagda yta (naturvärdesobjekt) är 1 000 m2, 

eller minst 50 långt och 5 m brett. Ytan kan även innehålla värdeelement (såsom stockar, träd och 
block) som ska pekas ut. En yta ska vara homogen (förutom värdeelement) och utgöras av en 
dominerande naturtyp och därmed ha samma värde för biologisk mångfald. 

 

Tilläggen ”Generellt biotopskydd” har genomförts inom hela området. Dessutom har vi 
inkluderat tillägget ”Naturvärdesklass 4” samt förekomsten av naturvårdsarter (ingår i ”art”) och 
nyckelarter (”ingår i Biotop”). Observerade naturvårdsarter och nyckelarter läggs in på 
Artportalen. 
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Fältinventeringar gjordes vid två tillfällen genom att ströva igenom hela området i syfte att 
identifiera olika naturvärdesobjekt baserat på tex förekomster av naturvårdsarter och biotoper 
med nyckelarter. Vid samtliga inventeringar har vi noterat arter som påträffas, speciellt de som 
finns listade som signalarter. Första inventeringen (2019-04-08) fokuserade på inventering av 
nyckelbiotoper samt på förekomsten av groddjur i dammen (både dag och natt) men även i två 
intill planområdet angränsande vatten. Tre fällor för dykarskalbaggar sattes ut i dammen (figur 2), 
enligt den standard som finns för inventering av dykarskalbaggar. Dessa tömdes kvällen efter 
samtidigt som våtmarkerna eftersöktes för salamandrar. Den andra inventeringen gjordes 2019-
05-06 och fokuserade på andra organismer, t ex flora och evertebrater.  

 

 

Figur 2. Fälla för inventering av bl a dykarskalbaggar 

 

Inventeringarna utfördes av Pia Hertonsson (groddjur, vattenlevande evertebrater och biotoper), 
Marika Stenberg (groddjur, vattenlevande evertebrater och biotoper), Per Nyström (biotoper), 
Susanne Gustafsson (flora och biotoper) samt Karin och Rune Gerell (fladdermöss). Ingen riktad 
inventering av fåglar gjordes men dessa bedömdes, baserat på egna observationer samt 
information från Artportalen och andra källor, vara knutna till hela området och är därmed 
inkluderade i naturvärdesbedömningen. 

 

Fladdermusinventering 
Inventeringarna har utförts enligt ”Undersökningstyp Fladdermöss – artkartering, version 1:1, 
2017-06-05.” (Naturvårdsverket 2017). Vid inventeringarna använde vi oss av automatisk 
registrering av fladdermössens ultraljud med hjälp av ultraljudsdetektorer, s k autoboxar D500X 
(Pettersson Elektronik AB), totalt fyra stycken. Metoden kompletterades med manuell 
inventering med hjälp av bärbar ultraljudsdetektor, D240X (Pettersson Elektronik AB). De 
inspelade ljudfilerna lagrades på minneskort och analyserades i ljudprogram, BatSound 4.4.0 
(Pettersson Elektronik AB).  

Inventeringarna utfördes vid två tillfällen, 2019-05-24 och 2019-05-27, under goda 
väderleksbetingelser (se tabell 1; bilaga 2). Autoboxarna placerades på ställen som kunde antas 
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vara insektsrika jaktbiotoper (figur 3) och var i drift under fladdermössens mest aktiva period, 
från ca kl. 22:00 till kort efter midnatt.  

 

 

Figur 3. Placeringen av fyra autoboxar vid inventeringstillfälle 1 (2019-05-24) och 2 (2019-05-27) samt den manuella 
inventeringen (båda tillfällena). 

 

 

 

Bedömning av naturmiljöer och naturvärden 

Översiktlig beskrivning av området 
Det inventerade området består huvudsakligen av odlad mark utan höga naturvärden (figur 4). Vi 
identifierade dock fem olika naturvärdesobjekt som bedömdes med avseende på naturvärden bl a 
en biotopskyddad pileallé. Sammantaget för hela området noterades flera olika arter av växter och 
träd (40 arter), fåglar (13 arter), groddjur (1 art), fladdermöss (3 arter; figur 5) samt andra däggdjur 
(2 arter) (bilaga 1). 
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Figur 4. Vy över del av det naturvärdesinventerade området. Bilden tagen mot nordväst med bevattningsdammen 
(naturvärdesområde 5) och pileallén (naturvärdesområde 1) i bortre delen av bilden. 

 

 

Figur 5. Förekomst av tre olika arter av fladdermöss och vart de registrerades i området.  

 

Bland pilarna samt vid den norra gränsen växer en del exemplar av den starkt hotade asken. I 
sydöstra delen av planområdet finns en mindre dunge (ca 0,4 ha) där det bl a växer ask men också 
grova exemplar av björk och poppel. I väster finns en mindre bevattningsdamm.    
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Biotopskydd 
Enligt Naturvårdverkets vägledningar är exempel på biotoper som kan utgöra 
biotopskyddsområden alléer, stenmurar, småvatten och våtmarker i jordbruksmark, åkerholmar, 
rik- och kalkkärr, ängar, naturbetesmarker, naturliga vattendrag, mynningsområden vid havskust 
och grunda havsvikar. Enligt handledningen för NVI, bör dessa objekt klassas minst i 
Naturvärdesklass 4. Syftet med biotopskyddsbestämmelserna är, enligt Naturvårdsverket, att 
långsiktigt bevara och vid behov sköta sådana värdefulla naturmiljöer och strukturer som har 
särskilt stort värde för djur- och växtarter, särskilt sådana arter som har dåliga förutsättningar att 
långsiktigt fortleva i livskraftiga bestånd i ett rationaliserat landskap. Enligt dessa definitioner har 
ett område, pileallén, bedömts omfattas av generellt biotopskydd. Bevattningsdammar i 
jordbrukslandskap ingår inte i det generella biotopskyddet. Alla naturvärdesobjekten beskrivs mer 
ingående nedan. 

 

 

Naturvärdesobjekt 
I NVI området identifierades 5 naturvärdesobjekt (Naturvärdesobjekt 1-5). Baserat på ”art” 
och/eller ”biotop” klassificerades fyra områden i Naturvårdsklass 3 (påtagligt naturvärde; tabell 1, 
figur 6) och ett område i Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde; tabell 1, figur 6). 

 

Tabell 1. Resultat av Naturvärdesinventeringen och de objekt som klassats. Naturvärdesklassade områden finns 
markerade i kartan i figur 6. 

Naturvärdesobjekt  Artvärde  Biotopvärde Samlad bedömning  
1 Pileallé Visst  Påtagligt  Naturvärdesklass 3 
2 Askar Påtagligt Visst Naturvärdesklass 3 
3 Dunge med inslag av gamla träd Visst Visst Naturvärdesklass 3 
4 Askar (gräns) Visst Visst Naturvärdesklass 3 
5 Bevattningsdamm Obetydligt Visst Naturvärdesklass 4 
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Figur 6. Karta över funna naturvärdesobjekt (naturvärdesklass 3 och 4) inom fastigheten Sunnanå 5:16 (rosa 
område).  

 

Objekt 1. Pileallé  

Gammal pileallé med flertalet grova hålträd som avgränsar området i väster (figur 6, figur 7). 
Dessa grova ihåliga träd har påtaglig betydelse för den biologiska mångfalden och är i många fall 
avgörande för många rödlistade arters fortlevnad. Utöver pil växer här även ett par askar samt 
fläder. Markskiktet består av trivial flora.  

 

Naturvärdesklass: 3 

Pileallén har stort värde som biotop för den biologiska mångfalden eftersom många rödlistade 
arter kan vara knutna till denna typ av grova gamla hålträd. Det kan således fungera som livsmiljö 
för flertalet arter men också som en spridningskorridor för olika organismer.  
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Figur 7. Naturvärdesområde 1. Pileallén längs västra gränsen (vänster) med en närbild på ett av dessa gamla hålträd 
(höger). Foto taget mot nordväst (vänster) och sydväst (höger). 

 

Objekt 2 och 4 Askar 

Tre större askar samt ett par mindre skott växer tillsammans med sälg, björk och hagtorn i 
områdets norra kant (område 2; figur 6 och figur 8). Längs områdets södra gräns står även fyra 
stora askar och tre mindre askar samt en alm (område 4; figur 6 och figur 8). För övrigt består 
markskiktet av trivial flora. 

 

Naturvärdesklass: 3 

Asken har varit ett av våra vanligaste ädellövträd men som sedan 2015 finns upptagen som starkt 
hotad (EN; rödlistan). Detta beror på en svampsjukdom, askskottsjukan, som sprids med vinden 
och som på sikt leder till att många träd dör. Som biotop har området enbart enstaka kvaliteter. 

 

  

Figur 8. Naturvärdesområde 2 (vänster) och 4 (höger) bestående av ett par större askar. Foto taget mot norr (vänster) 
och sydväst (höger) 
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Objekt 3 Dunge med inslag av gamla träd 

En mindre dunge (ca 3 000 m2) bestående av ganska tät sly (figur 6 och figur 9). Dock växer här 
ett par skyddsvärda träd. Här finns både en större poppel (diameter> 90 cm) och en stor björk 
(diameter>60 cm) samt två askar och en alm. Även ett par mindre högstubbar med håligheter 
och tickor fanns (figur 9). Utöver detta bestod både markskikt och trädskikt utav trivial flora.  

 

Naturvärdesklass: 3 

Stora gamla träd har ett högt biologiskt värde genom att dessa erbjuder stor variation av 
livsmiljöer och därmed bidrar de till den biologiska mångfalden. Högstubbar med håligheter och 
tickor utgör viktiga livsmiljöer för många hotade insekter och har således ett högt biologisk värde. 
Det var här flest registreringar av fladdermöss noterades (se tabell 3, bilaga 2).  

 

  

Figur 9. Naturvärdesområde 3 utgörs en mindre dunge (vänster) med ett par äldre träd och högstubbar (höger). Foto 
taget mot sydväst (vänster) och väst (höger). 

 

Objekt 5 Bevattningsdamm 

I områdets västra kant finns en mindre bevattningsdamm (figur 6 och figur 10). Vid håvning och 
utsättning av dykarbaggsfällor hittades en del vanligare dykarbaggar (bl. a. gulbrämad 
dykarbagge), annan trivial bottenfauna samt fyra hanar av mindre vattensalamander (Lissotriton 
vulgaris). Inga av arterna är upptagna på rödlistan. Dock är den mindre vattensalamandern fridlyst 
men dess livsmiljöer är inte upptagna i artskyddsförordningen. Dammen hade relativt mycket 
trådalger men här växte också dunört, bredkaveldun och vass. I dammen observerades även 
gräsand och häckande sothöna och i vassen hördes sång av skäggmes. Runt dammen växte 
trivialflora som t ex brännässlor, hagtorn, fläder och sälg.  
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Naturvärdesklass: 4 

Med tanke på närområdets övriga karaktär bidrar våtmarken till att öka den biologiska 
mångfalden. Skäggmesen finns upptagen på rödlistan som Nära hotad (NT). 

 

  

Figur 10. Naturvärdesområde 5 utgörs av en bevattningsdamm omgiven (höger). Fotona tagna mot väster. 

 

 

Omgivande landskap 
Vad finns?  

Omgivande mark består främst av lagerbyggnader, motorväg, växthus, odlad mark samt 
trädgårdar. Det finns en vägdamm öster om området som troligen innehåller fisk. Dessutom 
finns de ytterligare en nyanlagd damm väster om området som kan få framtida betydelse då den 
ansluter till allén.  

 

 

Samlad bedömning 
Vi identifierade fyra naturvärdesobjekt med påtagliga naturvärden och ett objekt med visst 
naturvärde. De gamla hålträden i pileallén är särskilt skyddsvärda eftersom denna typ av träd kan 
ha många hotade arter knutna till sig och därför har stor betydelse för den biologiska mångfalden. 
Den utgör även en viktig spridningskorridor till den nyanlagda dammen på angränsande tomt i 
väster. Alléer omfattas av generellt biotopskydd.  

 

Men även de andra naturvärdesobjekten med vissa naturvärden kan ha betydelse för den 
biologiska mångfalden. I ett för övrigt intensivt odlat och utbyggt område utgör de gamla träden, 
bevattningsdammen och de håliga högstubbarna varierande livsmiljöer vilket bidrar till en ökad 
biologisk mångfald. 
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Notera att en naturvärdesinventering inte omfattar konsekvensbedömning eller bedömning av 
framtida naturvärde. En NVI ger därför inget direkt svar kring exploateringskänslighet eller 
utvecklingspotential av ett område. 
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Ekosystemtjänstanalys 

Bakgrund 
Burlövs kommun önskade en inledande ekosystemtjänstanalys som väger in aktuella biologiska 
värden samt de ekosystemtjänster (ES) som finns eller kan utvecklas i dag. Med utgångspunkt 
från bland annat naturvärdesinventeringen följer nedan en bedömning av vilka ES som Sunnanå 
5:16 bidrar med för närvarande. Det finns också några konkreta förslag på hur olika ES ska 
kunna bevaras och utvecklas.  

 

Varför ekosystemtjänster? 
Ekosystemtjänster (ES) är definierat som de tjänster naturen ger oss och som bidrar till vårt 
välbefinnande på olika sätt. Även om begreppet ekosystemtjänster som sådant kan uppfattas som 
något luddigt är det egentligen ganska enkelt. Alla de tjänster och produkter som människan 
erhåller av naturen och som bidrar till vårt välbefinnande innefattas i begreppet 
ekosystemtjänster.  

Ekosystemtjänsterna bör enligt naturvårdsverket delas upp i kategorierna: 

 Försörjande (t.ex. produktion av grödor, fiskproduktion, dricksvatten, energiskog) 
 Reglerande (t.ex. vattenrening i våtmarker, kolinlagring i skog) 
 Kulturella (t.ex. möjlighet till fågelskådning, promenadstigar, informationsskyltar) 

 

Bevarandet av olika ekosystemtjänster sammanfaller med fler av de uppsatta nationella 
miljömålen. Exempelvis ”Ett rikt växt- och djurliv”, Levande skogar”, ”Levande sjöar och 
vattendrag” och ”God bebyggd miljö”. Under senare delen av 2000-talet har Naturvårdsverket, 
på uppdrag av regeringen, tagit fram flera rapporter om hur ekosystemtjänster ska definieras, 
klassas, synliggöras och integreras i samhället (se litteraturlista). Enligt boverket 
(https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-
vatten/ekosystemtjanster/nationella-och-globala-mal/) innebär detta bland annat att en majoritet 
av kommunerna senast år 2025 ska ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i 
urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Vidare lyfter 
boverket fram att Sverige har en friluftslivspolitik där flera mål handlar om tillgång till tillgänglig 
och attraktiv natur för friluftsliv – både tätortsnära och längre bort. De kulturella 
ekosystemtjänsterna som bidrar till hälsa, rekreation och friluftsliv lyfts särskilt fram. 
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Metodik 
Det finns flera sätt att beskriva värdet av tjänsterna t. ex. kvalitativt (med ord), semi-kvantitativt 
(poängsättning), kvantitativt (fysiska enheter t.ex. ha, kg) eller i monetära termer (kr). Det är 
oftast svårt att bedöma ekosystemtjänster i monetära termer (ibland helt omöjligt). Därför 
används bedömningar i monetära termer mindre idag, i alla fall för bedömning av kulturella 
tjänster. Det går att göra på olika sätt för bedömning av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, beroende på vilket underlag som finns tillgängligt och vad ambitionsnivån är. 
Det vanligaste är att använda sig av någon form av ”proxy”. Vid exempelvis bedömning av hur 
stor kolinlagringsförmåga en skog har (reglerande tjänst) används kartunderlag för att bedöma 
ytan på skogen istället för att mäta det faktiska kolupptaget i sig. Därför behövs det i många fall 
användas ett ”proxy” och schablonvärden från litteraturen. 

Oavsett vilken metod som används för bedömning och redovisning är rekommendationen från 
Naturvårdsverket att följa det internationella systemet ”CICES” (Common International Classification 
of Ecosystem Services). Det finns sedan 2017 riktlinjer från Naturvårdsverket för hur detta ska 
tillämpas i Sverige och dessa har vi följt. Principen är ganska enkel och utgår ifrån 
huvudkategorierna försörjande tjänster, reglerande tjänster och kulturella tjänster. Sedan 
grupperas de tjänster som mäts inom dessa kategorier i ett hierarkiskt system, där det går att lägga 
till olika tjänster under huvudkategorierna. En annan viktig sak är att värdet på en tjänst inte får 
räknas flera gånger. Exempelvis kan det anses att förekomsten av hotade arter bör tas upp under 
biologisk mångfald, men det kan lika väl klassas som en kulturell ekosystemtjänst enbart för att 
dessa arter finns där och det upplevs som värdefullt för besökare av ett område. Här måste ett val 
göras och vi har valt att gruppera dessa hotade arter som en kulturell tjänst, vilket även 
Naturvårdsverket föreslår.  

Vid vår bedömning av ES på Sunnanå 5:16 har vi främst använt resultaten från 
Naturvärdesinventeringen, befintligt kartmaterial och förekomster av fornminnen.  

 

 

 

Ekosystemtjänster – Sunnanå 5:16 
Nedanstående sammanställning av ekosystemtjänster ska endast ses som en lista över de 
ekosystemtjänster som finns inom Sunnanå 5:16. Tjänsterna redovisas under respektive 
huvudkategori nedan. 

 

Stödjande ekosystemtjänster  
Stödjande ekosystemtjänster är tjänster som i sig inte har någon direkt nytta för oss människor 
men som är en förutsättning för att andra typer av ekosystemtjänster ska finnas, t ex biologisk 
mångfald och primärproduktion. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för de flesta 
ekosystemtjänster och därmed för vårt välbefinnande. Inom planområdet för Sunnanå 5:16 
hittades flertalet stödjande ekosystemtjänster (tabell 2).   
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Tabell 2. Bedömning av förekommande stödjande ekosystemtjänster inom Sunnanå 5:16. 

Ekosystemtjänst Nyttighet 

Primärproduktion  Ingen direkt nytta, men viktig tjänst för direkta tjänster som 
skapar nytta  

Upprätthållande av 
biogeokemiska kretslopp 

Ingen direkt nytta, men viktig tjänst för direkta tjänster som 
skapar nytta  

Jordmånsbildning Ingen direkt nytta, men viktig tjänst för direkta tjänster som 
skapar nytta  

Upprätthållande av biologisk 
mångfald 

Ingen direkt nytta, men bidrar till mer resilienta ekosystem samt 
bidrar till högre och mer förutsägbar produktion, 
upplevelsevärden, optionsvärden 

Upprätthållande av livsmiljöer Ingen direkt nytta, men bidrar till livsmedel från vilda djur 

 

All växtligheten i området, både på land och i dammen, bidrar till primärproduktionen. Denna 
tjänst kommer minska i och med att stora delar hårdgörs. Jordmånsbildningen kommer att 
minska och det biogeokemiska kretsloppet förändras efter åtgärderna. Minskad primärproduktion 
leder bl a till minskat koldioxidupptag och när åkermarken försvinner kommer troligen fosfor- 
och kvävetillförseln minska. Den biologiska mångfalden och tillgången på olika livsmiljöer är 
generellt sett liten i området men det finns ett par viktiga områden (tabell 1, figur 6). 

 

 

Försörjande ekosystemtjänster 
Största delen av fastigheten utgörs idag av odlad mark (tabell 3) vilken kommer att försvinna.  

 

Tabell 3. Bedömning av förekommande försörjande ekosystemtjänster inom Sunnanå 5:16. 

Ekosystemtjänst Nyttighet 

Biomassa 

Livsmedel från odlade landväxter och 
svampar 

Produktion av livsmedel 

 

 

Reglerande och upprätthållande ekosystemtjänster 
Inom området finns flertalet reglerande och upprätthållande ekosystemtjänster (tabell 4). Särskilt i 
den urbana miljön är träden viktiga och bidrar till minskning av koldioxid till atmosfären, renare 
luft, bullerdämpning och lokala mikroklimat. Allén och björkdungen kan även dölja byggnader 
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och motorvägen som kan uppfattas som ”fula”. Området erbjuder även bo- och häckningsplatser 
för flertalet fåglar och livsmiljö förgnagare, fälthare och småkryp. Fåglar och gnagare bidrar i sin 
tur till fröspridning. Nedbrytning av organiskt material och därefter upptag av frigjorda 
näringsämnen är en indirekt tjänst som påverkar markkvaliteten och i sin tur andra direkta 
tjänster och biologisk mångfald.  

 

Tabell 4. Bedömning av förekommande reglerande och upprätthållande ekosystemtjänster inom Sunnanå 5:16. 

Ekosystemtjänst Nyttighet 

Omvandling av biokemisk eller fysikaliska 
inflöden till ekosystem 

Bullerdämpning från växtlighet Tystare områden 

Visuell avskärmning med hjälp av växter Undvikande av utsikt över byggnader 

Reglering av fysiska, kemiska och biologiska 
förhållanden 

Fröspridning Ingen direkt nytta, men bidrar till direkta tjänster 
och biologisk mångfald 

Nedbrytning/fixering och dess effekt på 
markens kvalitet 

Ingen direkt nytta, men bidrar till direkta tjänster 
och biologisk mångfald 

Kolbindning av växter Minskad påverkan av klimatförändringar 

 

Tillförsel och nedbrytning av organiskt material minskar när största delen av ytan hårdgörs vilket 
kommer påverka mängden frigjorda näringsämnen. Likaså kommer kolinbindning av växter att 
minska.  

 

 

Kulturella ekosystemtjänster 
Området har en lång historia som odlad mark vilket den gamla pileallén vittnar om (tabell 5). 
Utöver detta kan det även få människor att känna en tillfredställelse över att hotade arter knutna 
till dessa bevaras. 
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Tabell 5. Bedömning av förekommande kulturella ekosystemtjänster inom Sunnanå 5:16. 

Ekosystemtjänst Nyttighet 

Fysisk interaktion med naturmiljöer 

Intellektuell interaktion med naturmiljöer 

Organismer och/eller ekologiska funktioner som bidrar till 
upprätthållet kulturlandskap 

Känsla av historik och identitet 

Tillhandahållande av hotade arter, naturtyper och 
ekosystemprocesser 

Välmående som följd av vetskap 
att arter bevaras 

 

 

 

Förslag på åtgärder: 
Pileallén ska enligt uppgift bevaras vilket är mycket bra. Det norra NV-området med ask (område 
2, figur 6) ligger på gränsen till planområdet och borde därför inte hindra bebyggelsen. Vi föreslår 
att dessa träd får stå kvar. Det södra NV-området med ask (område 4, figur 6 och figur 11) har 
också ett par större askar samt en alm som är skyddsvärda och som, om möjligt, bör bevaras. I 
den lilla dungen (område 3; figur 6 och figur 11) fanns vissa naturvärden i form av rödlistade arter 
(alm och ask), grova träd och högstubbar. Dessutom var det här som flest 
fladdermusregistreringar gjordes. Vårt förslag är att bevara så mycket av denna dunge som 
möjligt, särskilt de större träden och högstubbarna. 
 

  

Figur 11. Naturvärdesområde 3 med utpekade värdefulla träd och högstubbar (vänster). Naturvärdesområde 4 med 
utpekade värdefulla träd. Askar markerade med * är unga små träd medan de utan är större askar.  
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Bevattningsdammen i västra kanten bedömdes i dagsläget ha viss positiv inverkan på den 
biologiska mångfalden i området. Den framtida betydelsen är däremot osäker då området runt 
omkring kommer att hårdgöras bebyggas. Ett förslag är att man istället riktar åtgärder mot den 
nyanlagda dammen på fastigheten väster om (Sunnnaå 12:52; figur 1). Vid besöket 2019-04-08 
rann vatten ut ur våtmarken ner i en brunn så att dammen var i det närmaste torrlagd (figur 12). 
Det fanns en liten vall som vid lågvatten delade upp dammen i två separata småvatten (figur 12 
och figur 13). Denna bör grävas bort för att få en större djuphåla (maxdjup ca 1,5 m). Man bör 
även se till att våtmarken inte torkar ut fullständigt. Naturliga fluktuationer i vattennivå är dock 
inget problem, snarare kan lägre vattenstånd exponera områden som är lämpliga för födosökande 
vadarfåglar. För att gynna fladdermössen i området bör man plantera träd och buskar i väst och 
sydväst för att läa för vinden (figur 13). Detta förbättrar området som jaktbiotop eftersom 
merparten av fladdermössens huvudsakliga föda, insekterna, är vindkänsliga. Vid val av växter ska 
man välja inhemska arter. Framför allt är sälgen väldigt viktig för många insekter. Marken runt 
våtmarken bör skötas så att den fortsätter att vara öppen så att vattenvegetation kan etablera sig 
och dessutom gynnas insekter av öppna blomrika gräsmarker.  

 

  

Figur 12 Våtmarken på fastigheten Sunnanå 12:52 vid två olika tillfällen; 2019-02-20 (vänster) samt 2019-04-08 
(höger). Foto tagna mot väster. 

 

 

Figur 13 Föreslagna åtgärder för våtmarken på fastigheten Sunnanå 12:52. Plantering av inhemska arter i väster och 
sydväst (grön markering) samt bortgrävning av vallen (röd pil). 
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Bilaga 1. Noterade arter i NVI-området  
Svenskt namn Latinskt namn Svenskt namn Latinskt namn

Flora (land) 
 

Evertebrater  
Ask (EN) Fraxinus excelsior Sötvattensmärla Gammarus pulex 

Asp Populus tremula Gulbrämd dykare Dytisticus marginalis

Avenbok Carpinus betulus Liten dykare Dytiscidae 

Baldersbrå Tripleurospermum inodorum Liten dykare Dytiscidae 
Björnbär Rubus sp. Mellanstor dykare Dytiscidae 

Brunrör Calamagrostis phragmitoides  Ryggsimmare Notonecta sp. 

Brännäsla Urtica dioica Dagslända Cloeon sp. 

Dunört Epikobium sp. Dagslända Baetidae 

Fibbla Hypochaeris sp Rörbyggande nattslända Trichoptera 

Fläder Sambucus nigra Flickslända Zygoptera 

Glasbjörk Betula pubescens Vattenkvalster Hydrachnidiae 

Gran Picea abies Broskigel Glossiphnidae 

Hagtorn Crataegus sp.  Iglar Hirudinea 

Hundkäx Anthriscus sylvestris  Fåborstmask Oligochaeta 

Hassel Corylus avellana Svidknott Ceratopogonidae

Hundäxing Dactylis glomerata Tofsmygga Chaoborus sp. 

Krusbär Ribes uva-crispa  Stickmygga Culex sp. 

Maskros Taraxacum sp. Planarie Planaria 

Mjölke Chamaenerion angustifolium 

Nejlikrot Geum urbanum Groddjur
Näva Geranium sp. Mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris

Pestskråp Petasites hybridus 

Pil Salix alba Fågel  
Poppel Populus sp. Fasan Phasianus colchicus 
Prydnadskörsbär Prunus sp. Fiskmås Larus canus 
Prästkrage Leucanthemum vulgare Grågås Anser anser 
Skogsalm (CR) Ulmus glabra Gräsand Anas platyrhynchos  
Skogslönn Acer platanoides Koltrast Turdus merula 
Snärjmåra Galium aparine  Ringduva Columba palumbus 
Sälg Salix caprea Röd glada Milvus milvus 
Tussilago Tussilago farfara Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  
Vicker Vicia sp. Skäggmes (NT) Panurus biarmicus 
Vildpalsternacka Pastinaca sativa Sothöna Fulica atra 
Vinbär Ribes sp. Sånglärka (NT) Alauda arvensis 
Vitplister Lamium album  Talgoxe Parus major 
Vägtistel Cirsium vulgare  Tornfalk Falco tinnunculus  
Åkerförgätmigej Myosotis arvensis 

 
Åkertistel Cirsium arvense Däggdjur  
Åkerviol Viola arvensis Fälthare Lepus europaeus 
  Kanin Oryctolagus cuniculus 
Flora (vatten)    

Bredkaveldun Typha latifolia   

Vass Phragmites australis  

CR: Akut hotad, EN: starkt hotad, NT: nära hotad 


